
 
 
 
 
    Protokoll 
    Botkyrka Brukshundklubb 
    Årsmöte 2007-02-10. 
 

Årsmötets öppnande. 
Sekreteraren Ulrik Bergquist hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet 
öppnat. 

 
§ 1. Fastställande av röstlängd. 

Förd röstlängd fastställdes. 47 medlemmar var närvarande. 
 
§ 2. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden 

justera protokollet. 
Till protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera 
protokollet valdes Kristiina Löfgren och Ulrika Gaal 
 

§ 3. Mötets stadgeenliga utlysande. 
Mötet ansågs stadgeenligt utlyst. 

 
§ 4. Val av ordförande att leda årsmötet samt styrelsens val av sekreterare.  

Till ordförande valdes Lennart Larsson och till sekreterare hade styrelsen valt 
Ulrik Bergquist. 

 
§ 5. Fastställande av dagordning. 

Föreslagen dagordning fastställdes. 
 
§ 6. Styrelsens berättelse över sistförflutna verksamhetsår. 

Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs. 
 
§ 7. Revisorernas berättelse över sistförflutna verksamhetsår. 

Revisionsberättelsen föredrogs av Hans Glamsare 
 

§ 8. Fastställande av resultat-och balansräkning samt beslut om ekonomiska  
 dispositioner. 
 Fastställdes enligt föreliggande rapporter. 
 
§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 
 Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2006. 
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§ 10. Genomgång av verksamhetsplan med budget för innevarande år, samt            
 angivna motioner, vilka av styrelsen bedömts ha konsekvenser för  
 verksamhet och ekonomi jämte styrelsens yttrande över dessa. 
 Verksamhetsplan med budget för 2007 föredrogs. Dessutom föredrogs tre  
 motioner varav två var inlämnade av Hans Glamsare och en av utmärkelse- 
 kommittén 
 
§ 11. Styrelsens förslag till klubbavgift för nästkommande verksamhetsår. 

Styrelsen föreslår oförändrad klubbavgift under förutsättning att inga höjningar 
beslutas av SBK centralt. 
 

§ 12. Fastställande av/beslut om 
a) Verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår fastställdes. 
b) Inriktning för närmast kommande verksamhetsår fastställdes. 
c) Klubbavgift för nästkommande verksamhetsår beslutades i enlighet med 

styrelsens förslag att vara oförändrad under förutsättning att inga höjningar 
beslutas av SBK centralt. 

d) Motioner enligt § 10. 
Motion angående firande av bemärkelsedagar.Årsmötet beslutade bifalla 
motionen. 
Motion från Hans Glamsare 2006-07-10 avseende någon form av  
poängsystem som kan ge vissa förmåner när man på något sätt hjälpt 
till i klubbarbetet. Årsmötet beslutade avslå motionen. 
Motion från Hans Glamsare 2006-10-02 avseende inbjudan till  
funktionärsfest ( Tack för hjälpenfest ). Årsmötet beslutade avslå  
motionen. 

Då ingen ordförande fanns att tillgå ajournerades mötet till onsdagen den 28 
februari klockan 1900. 
Beslutades att den gamla styrelsen fortsätter att arbeta fram till dess. 
Ny valberedning som bestod av Lennart Larsson sammankallande, Ulrik 
Bergquist och Katrin Tell valdes.    
Efter mötet vidtog sedvanlig utdelning av priser och utmärkelser. 
 

Årsmötet återupptogs 2007-02-28. 33 medlemmar var närvarande 
§ 13. Val. 
 a) Till ordförande  valdes                                Ingrid Tapper             1 år nyval 
 b) Till vice ordförande valdes                         Leif Åsbergs               2 år nyval 
 c) Sekreterare                                                  UlrikBergquist            1 år kvar 
 d) Till kassör valdes                                        Ann-Sofie Nordman 2 år nyval 
 e) Till ledamot valdes                                      Kristiina Löfgren 2 år nyval 
                          Ledamot                                                       Kerstin Sundberg 1 år kvar 
                          Ledamot                                                       Crister Rosenberg 1 år kvar 
                     f) Suppleant 1.                                                  Ulrika Pettersson       1 år kvar                  
                          Suppleant 2                               Anette Johansson 1 år kvar 
                          Till suppleant 3 valdes                                 Leif Lundgren            1 år fylln.val            
                          Till suppleant 4 valdes          Anette Larsson           2 år nyval  
                          Till suppleant 5 valdes                                 Inger Hornesjö           2 år nyval                         
                          Till suppleant 6 valdes                                 Marie Ohlsson           2 år nyval 
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                     g) Till revisor valdes                                        Birgit Swartling         1 år omval 
                         Till revisor valdes                                         Bengt Syrén               1 år nyval 
 
                    g) Till revisorssuppleant valdes                        Patrik Berge               1 år nyval 
                        Till revisorssuppleant valdes                        Eva Lena Nilsson       1 år nyval 
                     h) Till valberedning valdes Lennart Larsson samk. Katrin Tell och Hans Glamsare 
                      i) Det uppdrogs åt styrelsen att utse ombud jämte suppleanter på 
                       ett år till distriktsmöten 
§ 14. Fråga om omedelbar justering av punkterna 12 och 13. 
 Mötet beslutade om omedelbar justering av punkterna 12 och 13. 
§ 15. Angivna motioner som ej behandlats under punkt 10, jämte 
 styrelsens yttrande över dessa. 
 Inga sådana motioner fanns. 
§ 16. Övrigt 
 Inga övriga ärenden förelåg. 

   
                     
                    Ordföranden tackade deltagarna för visat intresse och avslutade mötet och  
                    överlämnade ordförandeklubban till Ingrid Tapper. 

 
 
 

Vid protokollet 
 
Ulrik Bergquist 
Sekreterare. 
 
 
 
 
 
 
 
Justeras 
 
Lennart Larsson  Kristiina Löfgren Ulrika Gaal 
Ordförande   Justeringsman Justeringsman 
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Suppleantordning enligt följande: Ulrika Pettersson, Anette Johansson, Leif 
Lundgren, Anette Larsson och Inger Hornesjö. 
g) Till revisorer valdes                 Birgit Svartling 1 år omval 
                                                      Bengt Syrén  1 år nyval 
    Till revisorssuppleanter valdes Patrik Berge 1 år nyval 
                                                      Eva-Lena Nilsson 1 år nyval   
h) Till valberedning valdes -------------- som också valdes till sammankallande 
i) Det uppdrogs åt styrelsen att utse ombud jämte suppleanter på ett år till 
distriktsmöten. 

§ 14. Fråga om omedelbar justering av punkterna 12 och 13. 
 Mötet beslutade om omedelbar justering av punkterna 12 och 13. 
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§ 15.  Angivna motioner som ej behandlats under punkt 10, jämte styrelsens  
  yttrande över dessa. 
 
§ 16. Övrigt. 
  
 
 
 
 
 Ordföranden tackade deltagarna för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 Efter årsmötet vidtog sedvanlig utdelning av utmärkelser och priser. 
 
 
 
Vid protokollet. 
 
Ulrik Bergquist 
Sekreterare. 
 
 
 
 
 
Justeras 
 
 
Ordförande.   Justeringsman Justeringsman
   
                             
       
                                 
 
 
 


